EUROPA CAFE W MIŁKACH
Dnia 28-09-2018 r. w Przedszkolu Samorządowym w Miłkach w ramach
spotkania "Europa cafe" odbyła się lekcja europejska. Podczas lekcji dzieci
dowiedziały się co to jest UE, gdzie znajduje się siedziba Unii Europejskiej
oraz symbole UE. Głównym tematem spotkania były bajki, baśnie i legendy
Unii Europejskiej. Dzieci w trakcie lekcji odpowiadały na pytania dotyczące
UE. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi były nagradzane. Więcej:
http://europedirect-olecko.pl/europa-cafe-w-przedszkolu/

W MAKOSIEJACH O WSPÓLNEJ POLITYCE
ROLNEJ
Dnia 6.10.2018 r. w Makosiejach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ” Europa Cafe”.
Podczas spotkania rozmawiano o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r., o działaniach
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -Olecko. Podczas spotkania omówiono
także realizację projektu „Poprawa dostępu infrastruktury socjalnej poprzez
przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach”. W.w projekt był doskonałym
przykładem wykorzystania funduszy unijnych. Więcej: http://europedirectolecko.pl/europa-cafe-w-makosiejach/

O WYBORACH DO EUROPARLAMENTU W BRUKSELI
W dniach 10-12 października uczestniczyliśmy w Brukseli w spotkaniu
informacyjnym wszystkich Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct.
Głównym tematem seminarium były wybory do Parlamentu Europejskiego
w 2019 r. Warsztaty i wykłady, w których uczestniczyliśmy przybliżyły nam
priorytety Komisji Europejskiej dotyczące wyborów europarlamentarnych
w 2019 r.

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWOWAŻONEJ
BIOGOSPODARKI
Komisja Europejska ocenia, że do 2030 roku mamy szanse na stworzenie miliona nowych,
zielonych miejsc pracy Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz rozwoju
zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. - UE chce przodować w dziedzinie
przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne
dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia. Więcej na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/181011_bio_economy_pl?fbclid=IwAR157mcbUYD2UaD35foDND7yf_1
JJli_lI0KMPNfO54nCkqCb40e9C8Bvtc

KONSULTACJE W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Zapraszamy do udziału w konsultacji, w której możecie Państwo wyrazić swoje obawy, nadzieje i
oczekiwania dotyczące przyszłości UE. Nie chodzi tu o tworzenie projektów konkretnych przepisów czy
rozporządzeń UE, ale o to, by Państwa głos został usłyszany przez liderów UE i pomógł im w ustaleniu
właściwych priorytetów na nadchodzące lata. Kwestionariusz został stworzony przez Panel złożony z losowo
wybranych obywateli. Stanowi on uzupełnienie innych inicjatyw Komisji Europejskiej dotyczących
Przyszłości
Europy."
Formularz
konsultacji:
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-ofEurope?fbclid=IwAR1BjRiDnlxX9BaP2sYev_g1lYpF95lBct_T9K9dxKZzByjDhWi5jADtVsU

PLAN NA PRZYSZŁY ROK
Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2019 r., w którym wyróżniono trzy główne priorytety na
kolejny rok: szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych przedłożonych w
ramach realizacji dziesięciu priorytetów politycznych; przyjęcie ograniczonej liczby nowych inicjatyw w
celu rozwiązania nierozstrzygniętych problemów; oraz przedstawienie szeregu inicjatyw, które mają
zdefiniować przyszłą perspektywę dla Unii złożonej z 27 krajów, wzmacniając fundamenty silnej,
zjednoczonej i suwerennej Europy.
Więcej na stronie https://ec.europa.eu/poland/news/181023_working_plan_pl

DiscoverEU
Masz ukończone 18 lat. Chcesz zdobyć darmowy bilet na podróżowanie po Europie. Weź udział w konkursie
DiscoverEU. 11 grudnia 2018 r. mija termin zgłoszeń.
Więcej na stronie https://www.polonorama.com/index.php/aktualnoci/polska/3988-discover-eu-bezplatnebilety-kolejowe-dla-18-latkow oraz https://europa.eu/youth/discovereu_pl
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